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táto myšlienka a následné jej zrealizovanie bolo základom toho, že
dnes je už organ v rekonštrukcii.
Prečo? Pretože práve cez Prešovskú
gotiku sa podarilo nazbierať úctihodnú časť peňazí formou adopcie
píšťal, darov donorov, firiem, organizovaním koncertov, posielaním
SMS správ a pod. Ale za slovami
„sa podarilo“ je niekto fyzický. To
sa nespravilo samo. Preto mi dovoľte
úprimne poďakovať p. dekanovi a
p. Ing. Františkovi Zborovskému,
predsedovi občianskeho združenia
Prešovská gotika. Pravidelne sledujem aktivity tohto združenia a musím
resp. chcem zložiť úctu pred týmito
aktivitami na podporu rekonštrukcie
organa. To, kde sme dnes, tak na to
treba odovzdať všetky svoje sily, čas
nebytový priestor s plochou 22 m2
na prenájom v budove Katolíckeho
kruhu na Jarkovej ul. 77, Prešov a tiež
nebytový priestor s plochou 40 m2 na
Hlavnej 81 od 1.1.2019. Viac informácií
na tel. č. 0918350484 alebo osobne
na ekonomickom oddelení RKFÚ sv.
Mikuláša, Prešov, Hlavná 81.
10. SMS Možnosť pomôcť pri záchrane
organa jestvuje aj formou poslania sms
na telefónne číslo (tvar sms správy je:
DMS ORGAN na číslo 877). Oslovte
všetkých priateľov a známych, aj
osobne, aj cez sociálne siete, aby cez
sms zahlasovali. Hlasovanie a možnosť
poslať sms v uvedenom tvare bude trvať
ešte zhruba polrok.
11. Katechéza
pre
rodičov
prvoprijímajúcich detí bude v stredu
6.2.2019 o 17.30 hod. na farskom úrade.

Infolist

a odhodlanie. Jednoducho sa do toho
treba vložiť celý. A to p. dekan a p.
Ing. Zborovský robia v tichosti, bez
fanfár a reklamy. Robia to v modlitbe, s Božím požehnaním, čoho sme
svedkami. Aj keď momentálne organ
v konkatedrále nie je fyzicky, tak
vieme, že sa pracuje na jeho celkovej
rekonštrukcii. Snáď by som len chcel
poprosiť, aby sa v oznamoch z času
na čas pri sv. omšiach, či v Infoliste,
dalo priebežne informovať, v akom
stave je rekonštrukcia a ako prebieha.
Prosím nás všetkých, aby sme sa za
toto dielo modlili, aj za tých, ktorí
majú v rukách náš organ. A samozrejme, vďaka patrí všetkým tým, ktorí
prispeli a ešte prispejú akoukoľvek
finančnou pomocou. Pán Boh zaplať.
Jozef Mihaľ
12. Veriaci z časti Surdok, kde sa začali
pravidelné nedeľné sv. omše, si môžu
zapisovať svoje úmysly alebo vo farskej
kancelárii alebo osobne u celebrujúceho
kňaza.
13. Pozývame birmovancov a mládež na
celoprešovskú mládežnícku sv. omšu v
piatok 8.2.2019 do kostola u jezuitov o
18.00 hod.
14. V rámci Roka sv. Košických mučeníkov
si prvýkrát v košickej katedrále
spoločne
pripomenieme
jubileum
manželov z celej arcidiecézy: 26. mája
o 15.00 hod. 25. výročie manželstva.
Povzbudzujeme všetkých jubilujúcich
manželov k účasti na sv. omši do
Katedrály sv. Alžbety na stretnutie
s otcom arcibiskupom, kde dostanú
osobitné požehnanie. Manželia, ktorí
oslávia svoje jubileum v roku 2019 nech
sa prihlásia u svojho farára: strieborné
výročie – 25 rokov do 1. apríla 2019.
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3. FEBRUÁR 2019

Obetovanie Pána
(2. február 2019)
Sviatok Obetovania Pána je pripomienkou na udalosť z Ježišovho
života, keď ho rodičia priniesli ako
malé dieťa do chrámu, aby ho obetovali Bohu.
Všimnime si starca Simeona, ktorý
v moci Ducha Sv v malom Ježišovi
spoznal Mesiáša, s ktorým sa stretol.
Bol to vrcholom jeho života. Preto
sa modlil slovami: „Teraz prepustíš
Pane svojho služobníka v pokoji...“ Pre Simeona táto udalosť
bola najväčším, najradostnejším a
najnádhernejším zážitkom. Východní kresťania tento sviatok nazývajú:
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA
KRISTA.
Platí to aj o mne? Aj pre mňa stretnutie s Kristom bolo a je najväčšou
životnou udalosťou? Pri
ktorej
môžem povedať: Pane môžem spokojne zomrieť...? Lebo som zažil
niečo naj... vo svojom živote? A vôbec - zažil som v živote túto udalosť?
Mám vo svojom živote najväčší
zážitok a skúsenosť stretnutia sa s
Ježišom? Prijal som Ho do svojho
života ako svojho Pána a Spasiteľa?
Predsa táto udalosť stretnutia sa s
Kristom je žriedlom, z ktorého stále
čerpáme, celý život. Táto skúsenosť
je a má byť podstatou a základom
celého nášho života aj povolania.

ročník: XIX.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Možno,
keď
pociťujem
suchopárnosť, nudu, duchovnú
lenivosť, nezáujem, ... Možno je to
preto, lebo som vo svojom živote
nezažil osobné bytostné existenčné
stretnutie sa s Kristom. Stretnutie s
Kristom na dne môjho srdca. V hĺbke
mojej duše. Tu je žriedlo môjho povolania. Žriedlo môjho duchovného
nadšenia a zápalu. Žriedlo mojej
horlivosti. Preto brat a sestra pozývam ťa, aby si ako Simeon zažil osobné stretnutie sa s Ježišom a prijal
Ho do svojho života a nechal sa Ním
viesť. Povedz Ježišovi svoje ÁNO.
Sviatok Obetovania Pána je aj Dňom
zasväteného života. Blahoželáme zo
srdca zasväteným sestrám a bratom.
Ďakujeme im za ich prítomnosť v
Cirkvi a aj za ich službu. Želáme im,
aby dokázali prinášať ľudom objatie
Boha. Aby dávali radostné svedectvo o láskavom a milosrdnom Bohu.
(Jozef Heske)
V roku 2018 ma najviac zaujalo
odhodlanie na úplnú rekonštrukciu
organa v konkatedrále. Samotná
rekonštrukcia, ako sami vieme,
bude veľmi finančne nákladná.
Na to, aby sa vôbec mohlo začať s
rekonštrukciou boli a sú potrebné
financie, ale aj odvaha. To nie je
výmena žiarovky. Z iniciatívy p.
dekana bolo založené občianske
združenie Prešovská gotika. Práve
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 + Vladimír
6:15 + Magdaléna

Po.
4. 2.

7:00

Féria

+ Zuzana - pohrebná

12:00 + Katarína
18:00 + Danka, Vincent, Štefánia, Matej,
Margita
5:45 -

Ut.
5. 2.

Sv. Agáty, panny a mučenice
(spomienka)

6:15 + Stanislav
7:00

+ Karol - pohrebná

12:00 ZBP Agáty (vdp. Anderko)
18:00 Faustínum - združený úmysel
5:45 -

Str.
6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov, (spomienka)

6:15 + Štefan
7:00

+ Milan - pohrebná

12:00 + Jozef
18:00 + Júlia - 15. výročie
5:45 ZBP Marta

Št.
7. 2.

6:15 + Pavel

Féria
Adorácia po večernej sv. omši.

7:00 + Danka - pohrebná
12:00 + Helena, Jozef, Mária, Ferdinand
18:00 + Pavlína, Alžbeta, Ondrej
5:45 + Jozef

Pia.
8. 2.

Sv. Jozefíny Bakhity, panny
(ľubovoľná spomienka)

6:15 ZBP Agáta
7:00 + Gabriela - pohrebná
12:00 + Cecília, Margita
18:00 ZBP Dominika (ž), Alena, Lukáš

So.
9. 2.

Pany Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

5:45 + Peter
6:15 + Aurélia
18:00 + Katarína, Ondrej

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ne.
10. 2.

Infolist

Infolist

5.45 (ZBP Anna), 6.30 (ZBP Božena, František),
7.45, 10.00 (+ Mária, Ján), 11.30 (+ Janka), 15.00 (na úmysel - vdp. Anderko),
18.00 (ZBP Peter s rod.); Cemjata 10.15; Surdok 9.00 (-)

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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Oznamy

1. Milodary: na organ: bohuznáma
rodina 50€, bohuznáma 50€, veriaci
z Cemjaty 1000€, bohuznáma
Magdaléna 100€, bohuznámy 350€,
bohuznáma 100€. Na konkatedrálu:
bohuznámy 200€.
2. Snúbenci, ktorí by chceli absolvovať 7.
predmanželské náuky v mesiacoch
február - jún 2019, nech si všimnú
termíny náuk, ktoré sú vyvesené na
nástenkách i na našej web stránke
presov.rimkat.sk. Prihlásiť sa je
potrebné osobne v kancelárii farského
úradu. Jednotlivé kurzy sú limitované
max. počtom párov 10 párov/kurz.
3. V utorok 5.2. na sv. omši o 18.00
hod. bude slávený združený úmysel.
Úmysly za zdravie a na iný dobrý 8.
úmysel (nie za zosnulých!), ako aj
milodary na sv. omšu, vhoďte v obálke
do schránky pod obrazom Božieho
Milosrdenstva
v
konkatedrále
najneskôr do poludnia 5.2.2019.
4. V utorok 5.2.2019 o 16.00 hod.
v katolíckom kruhu na Jarkovej
ul. bude stretnutie ZDRUŽENIA
FAUSTÍNUM.
5. Vo štvrtok 7.2.2019 od 12.30 hod.
do večernej sv. omše bude vystavená
sviatosť oltárna.
6. V pondelok (11.2.) je Svetový deň
chorých, pri tejto príležitosti budeme
udeľovať pomazanie chorých pri
svätých omšiach v pondelok (11.2.)
o 10.00 a 18.00 hod. Môžu ho prijať
tí, ktorí sú vážne chorí, ako aj tí, ktorí
ho prijali napr. pred rokom a vedia,
že sa im zhoršil ich zdravotný stav 9.
(nie však v stave napr. momentálnej
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chrípky). Sviatosť pomazania
chorých môžu prijať iba tí, ktorí
sú v stave milosti posväcujúcej teda bez ťažkého hriechu. Preto
sviatosť zmierenia pre nich bude
vysluhovaná od 9.00 hod.
Občianske združenie MAGIS na
prosbu ozbrojených síl na Ukrajine
vyhlasuje a prosí veriacich farníkov
o zbierku plachiet a posteľného
prádla pre ranených vojakov a ľudí,
ktorí žijú vo vojnovej oblasti na
Ukrajine od 28.1. do 28.2.2019.
Plachty prosíme doručiť na adresu
Konštantínova 2, Prešov. Za každý
prejav vašej štedrosti vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať.
Členovia
gospelovej
skupiny
KALICH prešli ťažkými životnými
situáciami. Boh pri nich stál.
Napriek svojmu zlyhaniu znova
vstali v Duchu Svätom. Svojou
hudbou sa rozhodli nielen ďakovať
Bohu za Jeho milosti, ale aj pomôcť
ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
V spolupráci s Oáza – nádej pre
nový život, n.o., sa podarilo vydať
album, ktorý vyjadruje hĺbku vzťahu
s Bohom, ktorý zdanlivo nemožné
veci robí možnými. Spoločne
môžeme priložiť ruku k dielu a aj
kúpou CD skupiny KALICH, či
osobného príspevku pomôžeme
ľuďom prinavrátiť svoju hodnotu a
ľudskú dôstojnosť. Na zakúpenie v
sakristii. Cena od 7€/kus.
Rímskokatolícka
farnosť
sv.
Mikuláša v Prešove ponúka

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove - konkatedrála,
pre vnútornú potrebu vydáva RKFÚ: Hlavná 81, 080 01 Prešov
Zodpovedný za vydanie: JCDr. Martin Šimko, kaplán, s kolektívom redakcie. Grafická úprava: Sovák
Prijímanie príspevkov na e-mail: presov@rimkat.sk;
Infolist nájdete aj na www.presov.rimkat.sk
Finančné príspevky na podporu života farnosti možno posielať na účet: 4008008582/7500

